
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

IVСЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   28 січня 2021р.                                  м.Стрий                                           №  146

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведенняземельної ділянки для розміщення та 
експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (КВЦПЗ 
12.11), площею 0,2153га, що розташована:Львівська 
обл., Стрийський район, с. Діброва (в межах 
населеного пункту), на території Стрийської міської 
ради, яка є правонаступником Нежухівської 
сільської ради, кадастровий номер: 
4625388800:02:000:0010 та надання дозволу на 
виготовлення звіту зекспертної грошової оцінки

Розглянувши звернення Виконавця земельних торгів ПП «Фірма «СОМГІЗ» вих. №86 від 
16.01.2021р. щодо розгляду та затвердження Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (КВЦПЗ 
12.11), площею 0,2153га, що розташована: Львівська обл., Стрийський район, с. Діброва (в 
межах населеного пункту), на території Стрийської міської ради, яка є правонаступником 
Нежухівської сільської ради,  кадастровий номер: 4625388800:02:000:0010, розробленого 
ТзОВ «Західземлепроект», керуючись ст.ст.12, 127, 128, 135-139 Земельного кодексу 
України та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій»,Стрийська міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення 
та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (КВЦПЗ 12.11), площею 0,2153га, що 
розташована: Львівська обл., Стрийський район, с. Діброва (в межах населеного 
пункту), на території Стрийської міської ради, яка є правонаступником Нежухівської 
сільської ради,  кадастровий номер: 4625388800:02:000:0010.

2. Затвердити розмір втрат сільськогосподарського виробництва в сумі 19081грн.00коп. 
(Дев’ятнадцять тисяч вісімдесят одна грн.00коп.)

3. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2153га; кадастровий номер: 
4625388800:02:000:0010, що розташована: Львівська обл., Стрийський район, с. 
Діброва (в межах населеного пункту), на території Стрийської міської ради, яка є 
правонаступником Нежухівської сільської ради із «землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам) - код  КВЦПЗ 16.00»  - встановивши цільове призначення:  «для 
розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу - код  КВЦПЗ 12.11»,вид 



використання земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу.

4. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

5. Голові ради забезпечити юридичні дії щодо здійснення реєстрації речового права 
комунальної власності на земельну ділянку площею 0,2153га, кадастровий номер: 
4625388800:02:000:0010, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення 
та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу - код  КВЦПЗ 12.11, вид використання 
земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу,  що 
розташована: Львівська обл., Стрийський район, с. Діброва (в межах населеного 
пункту), на території Стрийської міської ради, яка є правонаступником Нежухівської 
сільської ради.

6. Надати дозвіл на виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,2153га,для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу (КВЦПЗ 
12.11), що розташована: Львівська обл., Стрийський район, с. Діброва (в межах 
населеного пункту), на території Стрийської міської ради, яка є правонаступником 
Нежухівської сільської ради; кадастровий номер: 4625388800:02:000:0010, з метою 
подальшого продажу її у власність на земельних торгах у формі аукціону.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 
питань     архітектуримістобудування,будівництва,земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег Канівець


